
Goiânia, 21 de maio de 2015

 O Campeonato Bancá-
rio de Futebol Sete Soçaite 2015 
chega a reta final, assim como 
aconteceu em toda a competição, 
acirradíssimo.  A sexta rodada que 
será disputada neste sábado, 23, 
definirá as duas equipes que irão 
disputar o título. 
 O primeiro jogo acontece 
às 8h30min entre Itaú Indepen-
dência e Bradesco Campinas. A 
equipe do Itaú possui a mesma 
pontuação que o segundo coloca-
do (BCN) porém com uma vitória a 
menos e por isso ocupa a terceira 
posição. Já o Bradesco Campinas 
não venceu nenhum jogo da se-
gunda etapa da competição.
 Às 10h acontece a se-
gunda partida, quando o líder 
Bradesco T9 com 12 pontos con-

quistados na segunda etapa e 11 
vitórias somadas em toda a com-
petição, entrará em campo con-
tra a equipe do BCN. Este ocupa 
a segunda colocação, somou 9 
pontos na segunda fase e venceu 
sete vezes durante o campeonato. 
BCN e Itaú Independência podem 
chegar a 12 pontos junto com o 
Bradesco T9, caso isso aconteça 
o critério de desempate será o nú-
mero de vitórias e saldo de gols, 

sucessivamente.
Decisão dia 30
 No dia 30 (sábado) acon-
tece a grande final e a disputa 
pela terceira colocação. As direto-
rias de esporte e scial do Sindica-
to dos Bancários de Goiás realiza-
ram nesta data a confraternização 
entre todos os jogadores e comis-
sões técnicas que participaram do 
campeonato.

Plantonistas do Clube dos 
Bancários

 A equipe de plantão deste fi-
nal de semana (sábado, 23 e domin-
go, 24) será formada pelos diretores 
Bandeira e Naiton. Eles estarão dis-
poníveis para orientar os presentes 
sobre o uso e espaço do complexo 
esportivo, além da receptividade e 
esclarecimento sobre o movimento 
sindical e a sindicalização.

Campeonato Goiano

AESESB joga contra a Rioverdense  nesta quinta-feira, 21

Campeonato Bancário de Futebol
Jogos do final de semana define finalistas

 A Escolinha de Futebol 
do Clube dos Bancários (AE-
SESB), recebe a equipe da 

Rioverdense nesta quinta-
-feira, 21, às 15h. A partida 
é válida pelo Campeonato 
Goiano Sub 13 que está 
na primeira fase. Ainda na 
mesma competição, mas 
na categoria sub 17, a AE-
SESB joga em casa contra 
o Caldas Novas no sába-
do, 23, às 15h.

Copa Ovel de Escolinhas
 As categorias sub 10 e 

sub 11 vão até a cidade de Trin-
dade no sábado, 23, jogar con-
tra o  RAI Trindade. As partidas 
começam às 8h e são válidas 
pela fase de grupo da Copa 
Ovel de Escolinhas. As duas 
escolinhas ainda fazem no 
mesmo dia às 10h, jogo amis-
toso na categoria nascidos em 
2001.


